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Utbildningsnämnden 

Särskilt samverkansavtal med Västbergslagens utbildningscentrum för 

nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU), ishockey 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås besluta 

att teckna samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU), ishockey med 
Västerbergslagens utbildningscentrum enligt förslag. 

Ärendet 
Utbildningsnämnden föreslås för 2015 teckna avtal med Västerbergslagens utbildningscent
rum angående nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU), ishockey. Nationellt godkänd id
rottsutbildning (NIU) har från och med läsåret 2011/12 införts som ett komplement t i l l riksre-
kryterande idrottsutbildning (riksidrottsgymnasier). Skolverket fattar beslut om vilken hu
vudman som får genomföra NlU-utbildningarna och om antalet platser som får erbjudas. NIU 
ska ha en tydlig elitidrottskaraktär och ingå samarbete med specialidrottsförbund, som också 
ska tillstyrka utbildningen. 

Uppsala kommun, via Celsiusskolan, erbjuder Sveriges största utbud av NlU-utbildningar. 20 
specialidrotter erbjuds med sammanlagt mer än 500 platser. NlU-utbildningarna är idag inte 
riksrekryterande, varför ungdomarna inte kan garanteras plats på NlU-utbildning om de inte 
är förstahandsmottagen t i l l gymnasieutbildning i Uppsala kommun. Gymnasieutbildning i 
kombination med NIU erbjuds huvudsakligen på utbildningar vid Celsiusskolan. Även andra 
utbildningar i Uppsala kommun kan kombineras med NIU. 

Uppsala kommun är berättigat t i l l ersättning för elever hemmahörande i annan kommun enligt 
självkostnadsprincipen. Ersättningsbeloppets storlek beräknas utifrån den interkommunala 
ersättningen med tilläggen 12 500 kronor per år för lagidrott och 15 000 kronor per år för in
dividuell idrott. 

För att garantera en hög kvalitet på utbildningarna genomförs idrottsdelen i NIU-
utbildningarna i samarbete med och via avtal med Upplands idrottsförbund. 

Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
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För att ge eleverna möjlighet att antas som förstahandsmottagna, har Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) i samarbete med riksidrottsförbundet, gett möjligheten att teckna särskilt 
samverkansavtal för NIU. Uppsala kommun har därför upprättat bifogat förslag t i l l särskilt 
samverkansavtal. Avtalet är upprättat med utgångspunkt i av SKL framtaget underlag för sär
skilt samverkansavtal. 

Uppsala kommun har beslutat att elever som tas emot i andra hand och är uttagna ti l l NIU inte 
erbjuds NlU-kurserna om inte andra kommuner via samverkansavtal eller på annat skriftligt 
sätt åtar sig att ersätta Uppsala kommun för kostnaderna för program inklusive idrottskostna
den. 

Utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att teckna avtal (bilaga) med Västerbergslagens 
utbildningscentrum för nationellt godkänd idrottsutbildning NIU, hockey. 

Utbildningsförvaltningen 

Birgitta Pettersson 
Direktör 



Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) hockey 

§ 1 Parter 
Detta avtal har ingåtts mellan Uppsala kommun och Västerbergslagens utbildningscentrum, 
och är upprättat med utgångspunkt i av SKL framtaget underlag för särskilt samverkansavtal. 

§ 2 Ändamål/syfte och omfattning 
Samverkansavtalets syfte är att ungdomar från Västerbergslagens utbildningscentrum ska tas 
emot i första hand t i l l nationellt program i Uppsala kommun, där kombination sker med NIU, 
hockey. 

Förutsättningen är att berörd ungdom efter bedömning av berört specialidrottsförbund för 
beviljad NlU-idrott är idrottsligt uttagen ti l l någon av de av staten beviljade NlU-platserna i 
Uppsala kommun. 

§ 3 Antagningsregler 

Ansökan ti l l gymnasieskolan sker enligt normalt ansökningsförfarande efter att sökanden har 
blivit uttagen t i l l NIU av specialidrottsförbundet. Urval t i l l det nationella programmet i 
gymnasieskolan görs enligt gällande bestämmelser, Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) 
7 kapitlet. 

§ 4 Avtalstid 
Detta avtal gäller NlU-utbildningar hockey och avser tiden från och med läsåret 2015/16 och 
löper tillsvidare. Parterna har rätt att när som helst skriftligen säga upp avtalet. 
Uppsägningstiden är ett läsår med årsförfallodag 1 jul i . Elever som påbörjat utbildningen 
garanteras få fullfölja denna i enlighet med gällande lagstiftning. 

§ 5 Ekonomiska förpliktelser 
Uppsala kommun är för elever hemmahörande hos motparten berättigad t i l l ersättning från 
denne enligt självkostnadsprincipen, där ersättningsbeloppets storlek beräknas utifrån den 
interkommunala ersättningen med tillägg 12 500 kronor per år för lagidrott och 15 000 kronor 
per år för individuell idrott. 

Ersättning ska utgå per elev och program för varje elev som vid avstämningstidpunkten är 
registrerad på utbildningen och hemmahörande hos motparten. Antalet elever på respektive 
program stäms av vid nio tillfällen under året, den 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15,5, 15/9, 15/10, 
15/11 och 15/12. Ersättningen för juni baseras på avstämningen i maj och ersättningarna i jul i 
och augusti baseras på avstämningen i september. 

Fakturerad ersättning skall erläggas inom 30 dagar från fakturadatum. 

§ 6 Reskostnader och inackorderingstillägg 

Elevens hemkommun svarar för elevens kostnader för dagliga resor t i l l och från 
utbildningsplatsen samt för eventuellt inackorderingstillägg. 



§ 7 Försäkringar 
Uppsala kommun svarar för att elever hemmahörande hos motparten som intagits på 
utbildning i enlighet med detta avtal är olycksfallsförsäkrade under verksamhetstid. I detta 
innefattas även resor t i l l och från utbildningsplatsen. Kostnaden för olycksfallsförsäkringen 
ingår i den interkommunala ersättning som varje termin debiteras elevens hemkommun. 

§ 8 Omförhandling 
Parterna har rätt att påkalla omförhandling av bestämmelse i detta avtal om ändrade 
förhållanden gör att förutsättningarna för parternas samverkan väsentligt förändrats eller kan 
antas komma att väsentligt förändras. 

Anmälan om att omförhandling åberopas i enlighet med denna bestämmelse skall ske 
skriftligen t i l l den andra parten så snart det åberopade förhållandet blivit känt för den part som 
åberopar omförhandlingsrätten. Att omförhandling åberopats befriar inte part från skyldighet 
att fullgöra avtalsförpliktelse. 

§ 9 Tvist 
Tvist angående tillkomsten, tolkningen, tillämpningen eller giltigheten av detta avtal skall i 
första hand hänskjutas t i l l förhandlingar mellan parterna. 

Om uppgörelse därvid inte kan nås skall tvisten avgöras vid allmän domstol. 

§ 10 Ändring och tillägg 

Ändringar och tillägg t i l l detta avtal är giltiga endast om de upprättats skriftligen och 
undertecknats av behörig företrädare för respektive part. 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt. 
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Ordförande 
Utbildningsnämnden 
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